
2020/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

أسماء سوسي:االستاذ كلية االداب و اللغات

األدب التفاعلي: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03الفوج   ماستر أدب جزائري01السنة 

محضر النقاط

االعمال الموجهة 2االستدراك 2االمتحان االسم اللقب الرقم

12.50 12.00 جزيرة بلحواس 1

13.50 12.50 شيماء بن أوغيدن 2

15.50 13.50 رميساء بن قيراط 3

13.00 08.00 حسيبة بوخضرة 4

15.00 13.00 إبتسام بورنان 5

13.00 12.00 سعاد بوشامة 6

12.50 12.00 بشرى بومعزة 7

12.50 12.00 ريان ثليب 8

12.50 11.00 مروة حميدة 9

14.50 11.00 ليليا حناشي 10

11.00 10.00 آية ديلمي 11

13.00 10.00 آمنة رقيق 12

13.00 10.00 فراح روابحية 13

إيمان روامي 14

12.50 13.00 سارة صحراوي 15

12.50 10.00 أميرة ظوافر 16

روميسة عثامنية 17

15.00 10.00 أحالم عشاش 18

14.50 11.00 سلمى عقون 19

16.00 15.00 ريحانة كردوسي 20

14.00 11.00 نهاد نعامنية 21

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

أسماء سوسي: االستاذ كلية االداب و اللغات

األدب التفاعلي: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

05الفوج   ماستر أدب جزائري01السنة 

محضر النقاط

2االستدراك االعمال الموجهة 2االمتحان االسم اللقب الرقم

13.00 13.50 أميرة بودم 1

أماني بوساحة 2

14.00 13.50 بسمة بوعشة 3

أمينة تريعة 4

15.00 14.00 نوارة جودي 5

نهى حداد 6

16.00 14.00 ماجدة خريفي 7

14.50 16.00 حليمة رزق هللا 8

15.00 15.00 سارة رزق هللا 9

12.00 12.50 يسرى زعالني 10

12.50 15.00 ليلى زفول 11

12.00 12.00 رانيا زهواني 12

13.50 12.00 بثينة سقوالي 13

13.00 08.00 إكرام سيعاوي 14

15.00 13.00 سلمى عتروس 15

15.00 16.00 حنان عرباوي 16

وردة عريفي 17

15.50 12.50 صابرين غوافرية 18

13.50 12.00 نور الهدى قروف 19

16.00 14.50 أسماء قليل 20

13.50 12.00 أنفال مغيرس 21

14.00 12.00 صفاء نوادرية 22

13.00 10.00 أسماء يوسف 23

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

أسماء سوسي: االستاذ كلية االداب و اللغات

األدب التفاعلي: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

06الفوج   ماستر أدب جزائري01السنة 

محضر النقاط

2االستدراك االعمال الموجهة 2االمتحان االسم اللقب الرقم

13.00 11.00 جهينة بابوري 1

12.00 08.00 بثينة بوتابو 2

12.50 06.00 أحالم بوساحة 3

12.00 08.00 أميرة بوساحة 4

حياة بوشاهد 5

12.50 10.00 إيمان بوصالح 6

12.50 10.00 إيمان بوعشة 7

15.00 11.00 رفيقة حمبلي 8

15.50 12.00 سلمى حمبلي 9

12.00 10.00 نسرين درويش 10

12.00 13.50 حياة ديلمي 11

12.00 12.00 ريمة ربعي 12

15.50 12.00 وفاء ربيعي 13

12.00 08.00 شيماء رحمانية 14

16.00 15.50 بشرى رزق هللا 15

14.50 13.00 نجالء سبتي 16

13.50 12.00 شيماء شريط 17

14.50 10.00 خديجة شلباب 18

13.00 11.00 خلود شويب 19

13.00 12.00 هيام قروف 20

12.00 12.50 لبنى هداهدية 21

13.00 08.00 ليندة يحمدي 22

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2020/2021السنة الجامعية  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

أسماء سوسي: االستاذ كلية االداب و اللغات

األدب التفاعلي: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

07الفوج   ماستر أدب جزائري01السنة 

محضر النقاط

2االستدراك االعمال الموجهة 2االمتحان االسم اللقب الرقم

10.00 توفيق بركوس 1

13.00 10.00 سميحة بلعزلة 2

15.00 11.00 محمد عبد الرحمان بوقنون 3

14.00 11.00 راضية بوناب 4

13.00 06.00 رانية جبايرية 5

11.00 02.00 زينب جعفر 6

10.00 06.00 فلاير حمزاوي 7

13.00 08.00 فارس خالدي 8

12.00 05.00 وئام دبار 9

13.00 10.00 طارق رمضاني 10

بشرى زروال 11

13.50 13.00 أميرة زواوي 12

14.00 07.00 رحمة نفيسة ستيتي 13

12.00 09.00 أحالم شوابنة 14

13.00 05.00 منى شيروف 15

12.50 11.00 وسيم عوايشية 16

14.00 14.00 ابراهيم قريني 17

11.50 05.00 لينة إكرام لغريب 18

13.50 11.00 وريدة مجابرة 19

12.00 10.00 شعيب مرنيز 20

13.50 12.00 مريم ملوكي 21

13.00 13.00 سيف الدين هضام 22

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة


